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  Verantwoord vooruitkijken 

De Vullerschool wil graag onderscheidend 
zijn in talentontwikkeling van kinderen en 
leerkrachten. We doen dat door boeiend en 
betekenisvol onderwijs aan te bieden: van 
klassikaal naar interactief via coöperatieve 
werkvormen. Hierbij laten wij ons graag 
inspireren door wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten op onderwijsgebied. 
En zo blijven wij onszelf en onze 
lesmethoden ontwikkelen ten behoeve van 
verantwoord en vooruitstrevend onderwijs.

De komende schooljaren willen wij deze 
vooruitgang realiseren door het stimuleren 
en benutten van individuele talenten. 
Om deze reden roepen wij zogeheten 
“talentateliers” in het leven, waarover wij in 
deze brochure meer zullen vertellen. 

Naast onze focus op cognitieve 
ontwikkelingen, zullen wij dus ook veel 
aandacht gaan besteden aan creativiteit, 
sociale vaardigheid en welbevinden. Zowel 
leerlingen als leerkrachten zullen worden 
uitgedaagd om hun talenten te benutten en 
te ontwikkelen. Ook zullen er ongetwijfeld 
nog talenten ontdekt worden, dus dat 
belooft veel goeds!



  Kernwaarden

Op De Vullerschool proberen
wij onze leerlingen iedere dag
iets te leren of bij te brengen.
We hebben het in dit kader niet alleen 
over kennis en kunde maar ook over 
gevoelsmatige zaken zoals normen en 
waarden. Iedere leerkracht heeft een eigen 
expertise en manier waarop hij of zij les geeft, 
maar ook als collectief willen we graag laten
zien waar De Vullerschool voor staat. Waar
geloven we in, wat verbindt ons, wie willen
we zijn en wat willen we uitstralen? 

Iedere leerkracht heeft deze vragen afzonderlijk 
beantwoord en deze antwoorden hebben wij 
vervolgens gebruikt om de “kernwaarden” van 
De Vullerschool te verwoorden. Deze stabiele 
basiswaarden zorgen intern voor een evenwicht 
tussen houding, regels en gedrag. Om energiek en 
efficiënt te zijn, hebben mensen en organisaties een 

eigen identiteit nodig welke mede gevormd wordt 
door dergelijke kernwaarden. Zij fungeren als 

ethisch kompas voor onze leerkrachten 
en dus indirect ook voor onze 
leerlingen. Met veel genoegen 
delen wij via deze weg de prachtige 
kernwaarden van De Vullerschool.

Avontuur

Kinderen zijn avontuurlijk aangelegd; 
dat koesteren we.

Verbinding

In de verbinding met de ander 
ontstaat groei en vooruitgang.

Verwondering

Wie zich verwondert staat open 
voor het mysterie dat ‘leven’ heet.

Lef

Vol lef staan wij in de wereld 
en maken we onze keuzes.

Waarderen

We waarderen je om wie je bent 
en om wat je onderneemt.

Sprankelend

De sprankeling in jouw ogen vertelt 
ons dat we het goed doen.



  Organisatie 
  Talentateliers

Naast veel aandacht voor de 
basisvakken en het opbrengstgericht 
werken, willen wij op de Vullerschool 
ons de komende jaren meer gaan richten 
op een optimale ontwikkeling van talenten 
en kwaliteiten bij leerlingen en leerkrachten. 
Om deze reden hebben wij 
zogeheten “talentateliers” 
in het leven geroepen. 
Omdat kwaliteiten en 
talenten van leerlingen 
en leerkrachten zeer 
uiteenlopen, bieden wij 
een diversiteit in aanbod 
onder meer op het gebied van 
kunst & cultuur, wetenschap 
& techniek, muziek, drama en sport.

Onderzoek heeft aangetoond dat 
in het basisonderwijs minder dan 
20% van de talentvolle leerlingen 
wordt uitgedaagd. Bovendien bewees dit 
onderzoek dat een positievere houding 
ten opzichte van het eigen talent een positieve 
invloed heeft op het leren van kinderen.

Wanneer leerlingen 
niet aan het einde van 
het basisonderwijs al 
voldoende positieve 
kennis en houding hebben 
opgebouwd over hun eigen 

talentontwikkeling, wordt het 
moeilijker om deze beeldvorming 

in het voortgezet onderwijs nog bij te 
sturen. Voor ons dus heel goede redenen 

om meer aandacht aan talent te gaan schenken. 

In principe krijgen de groepen gedurende dit 
schooljaar hetzelfde aantal ateliers aangeboden.
Het aanbod van deze creatieve vakken zal niet 
ten koste gaan van de basisvakken. We gaan deze 
ateliers gedurende 4 periodes van 6 en soms 7 weken 
aanbieden. Uitgangspunt is een tweejarige cyclus, 
dus de ateliers komen volgend jaar terug, maar 
dan op een ander niveau.  

  Periodes :

 Tussen zomer- en herfstvakantie
 Tussen herfst- en kerstvakantie
 Tussen kerst- en voorjaarsvakantie
 Tussen voorjaars- en meivakantie.



      Optimale 
      ontwikkeling

De ateliers worden verzorgd 
door zowel eigen leerkrachten 

(teamteaching) als door extern deskundigen. 
We gaan structureel ook een aantal zolders inzetten, 
die het komende halfjaar aangepast of eventueel zelfs 
verbouwd worden. 

Daarnaast maken we gebruik van de Oceaan, de 
Vulkaan en zo nodig van een groepslokaal. Wat betreft 
de talentateliers maken wij onderscheid in “vaste 
talentateliers” en “keuze talentateliers”. 

Vaste ateliers

De vaste ateliers zijn voor 
alle groepen structureel 
verwerkt in het rooster. 

We hebben het dan 
over: dans, ICT, muziek, 
mediawijsheid, sport, 

drama, techniek, kunst & 
cultuur. In deze brochure 

lichten we alleen de 
vaste ateliers uit die 

verzorgd worden door 
externe leerkrachten.

Keuze ateliers

Op de vrijdagmiddag 
tussen 14:15 en 15:15 uur 
vinden de keuzeateliers 

plaats voor groep 
5 t/m 8. Het aanbod 
hierin bestaat uit 10 
verschillende opties 

waaruit iedere leerling 
er twee mag kiezen. 

In deze brochure 
vertellen wij meer 
over deze ateliers.



Heb plezier 

& maak verschil!

Leerkracht:

Variabel

Locatie:

School

 Mediawijsheid

Wie is er slimmer: jij of de media? 
Dat is de vraag die centraal staat 
tijdens dit atelier voor groep 7 

en 8. Aan de hand van boeiende 
video’s, actuele thema’s en praktische 

opdrachten gaan we aan de slag met vragen als: 

• Welke digitale voetdruk laat ik achter 
 op het internet?
• Wat is het verschil tussen fomo en yolo? 
• Hoe ben ik Google te slim af? 
• Hoe sociaal zijn sociale media daadwerkelijk?

Mediawijsheid wordt verzorgd 
door Karin Sieders die de 
meesten van jullie zullen 

kennen als “de moeder van 
Nils en Bjorn”. Naast moeder 
is zij echter ook mediacoach

en initiatiefnemer van
“Slim met media”.

Wie is er slimmer:

jij of de media?

Leerkracht:

Karin Sienders

Locatie:

School

Mad Science is de grootste 
verstrekker van educatief 

en uitdagend science 
onderwijs van Nederland, 

Europa en de wereld. Ieder 
jaar komen miljoenen 

kinderen in aanraking met 
Mad Science en leren zij 
de basisbeginselen van 

wetenschap en techniek.

 Mad Science

Het atelier “Mad science” heeft 
als missie om zoveel mogelijk 
kinderen op een leuke en 
educatieve manier in aanraking 
te laten komen met wetenschap en 
techniek. Middels deze activiteiten leren kinderen 
wetenschap en techniek beter te begrijpen en
leren zij tevens meer over de invloed ervan in 
het dagelijks leven.



 Sport

Tijdens het atelier “Sport” 
komen er bijzondere spelen aan 
bod, in zowel coöperatieve als 

competitieve vorm. Bij Ultimate 
frisbee bijvoorbeeld ligt de nadruk op 

fairplay en teamspirit, in de strijd tussen twee teams. 
Maar we gaan ook bezig met coöperatieve spelen die 
volledig in het teken staan van samenwerking en die 
ook geen winnaars of verliezers kennen. Tot slot is er 
nog een evenwichtsactiviteit genaamd “slacklinen” 
waarbij kinderen leren om met een spanband op 
kniehoogte “trucjes” te doen.

Bij alle onderdelen van dit 
atelier geldt dat samen plezier 

beleven het meest belangrijk 
is. De sportlessen worden 

verzorgd door Kees Damhuis. 
Hij is sportcoach van beroep 

en is werkzaam voor de 
“Stichting Welzijn Lochem”.

Fairplay, strijd

& teamspirit!

Leerkracht:

Kees Damhuis

Locatie:

School

Het atelier “Muziek” zal 
worden ingevuld door 

Sietske Vonk, die de 
opleiding “Muziek op 

schoot” heeft gevolgd en 
muzieklessen geeft op 

basisscholen, kinderopvang 
e.d. Sietske laat de kinderen 
spelenderwijs kennis maken 
met verschillende muzikale 

begrippen en dansstijlen.

Zingen, swingen 

& muziek maken!

Leerkracht:

Sietske Vonk

Locatie:

School

 Muziek

Het wordt zingen, swingen 
en muziek maken tijdens dit 
gezellige keuzeatelier. Er wordt 
gezongen over allerlei dingen die 
kinderen aanspreken, er wordt gedanst 
in verschillende stijlen en er worden natuurlijk ook 
instrumenten bespeeld. Maar ook in alledaagse 
voorwerpen zit muziek! Denk aan het rammelen 
met een sleutelbos of het tikken met een potlood.



Deze workshop wordt 
verzorgd door Mia Stokman 
die een eigen knutselatelier 

heeft in Diepenveen. 
En natuurlijk gaat zij jullie 

helpen om met allerlei 
verschillende materialen 

te knutselen.

Tijdens de workshop 
“Bolivia”, die verzorgd wordt 

door vrijwilligers van De 
Wereldwinkel, komt er een 
heleboel aan bod! We gaan 

onder andere een video 
kijken, een tentoonstelling 

maken, acties opzetten, 
zingen, dansen én skypen 

met een school in Bolivia die 
gesteund wordt door een 

groep mensen uit Gorssel. 

Tijd:

14:15 tot 15:15

Leerkracht:

De Wereldwinkel

Locatie:

School

Tijd:

14:15 tot 15:15

Leerkracht:

Mia Stokman

Locatie:

School

 De wereld (Bolivia)

Wat is het heerlijk om in een 
dorp als Gorssel te wonen. Ook 
in andere delen van Nederland 

is het goed vertoeven en wordt 
er goed voor de mensen gezorgd. Maar 

er zijn ook genoeg landen waar het allemaal minder 
goed is geregeld; bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden 
zoals Bolivia. Ben jij een type dat met mensen in zulke 
landen meeleeft en zich in wil spannen voor een 
betere situatie? Dan is deze workshop iets voor jou!

 Kreatief knutselen

Wat we precies gaan maken 
tijdens de workshop “Kreatief 
knutselen” is nog een verrassing, 
maar we gaan in ieder geval 
schilderen, timmeren, knippen, plakken 
en nog veel meer! Knutselen is superleuk om te 
doen voor jongens en meisjes van iedere leeftijd! 
Je maakt namelijk altijd iets dat je leuk vindt en 
zelf bedacht hebt.



Deze lessen worden ingevuld 
door Rob Wagenvoort. Hij 
kwam al op jonge leeftijd 

in aanraking met muziek en 
emigreerde op zijn 15e naar 

Australië waar hij vaak optrad 
in restaurants. In 1980 keerde 

hij terug naar Nederland 
om te studeren aan het 

Conservatorium, waarna er 
nog vele optredens volgden in 
zowel binnen- als buitenland. 

Tijd:

14:15 tot 15:15

Leerkracht:

Rob Wagenvoort

Locatie:

School

 Gitaarlessen

Zit de nieuwe Nielson of Maaike 
Ouboter van Nederland op 
De Vullerschool? Wie zijn of haar 

muzikale talent wil ontdekken of 
tentoonspreiden, zit bij deze gitaarlessen 

goed! Het doel van deze workshop is dat leerlingen 
een aantal akkoorden leren spelen zodat zij na de zes 
groepslessen gezamenlijk een eenvoudig maar bekend 
liedje kunnen begeleiden. De gitaren worden verzorgd 
door school. 

Dit leuke en leerzame 
keuzeatelier wordt verzorgd 

door leescoach Tiny la 
Roi. Lezen was van jongs 

af aan al haar favoriete 
bezigheid, maar na de 

studie jeugdliteratuur aan 
de Universiteit van Tilburg 

wist ze van een hobby haar 
beroep te maken. 

Tijd:

14:15 tot 15:15

Leerkracht:

Tiny la Roi

Locatie:

School

 Leesatelier

Het leesatelier is een ware 
ontdekkingsreis in en met 
boeken! Wat is er zo leuk 
aan jouw lievelingsboek? Daar 
beginnen we mee om vervolgens ook 
eens te kijken naar stripboeken zoals Donald Duck, 
avonturenverhalen, informatieve- en prentenboeken. 
Naast lezen en kletsen gaan we ook zelf schrijven, 
collages en illustraties maken. En natuurlijk gaan we 
ook bezig met de Kinderboekenweek!



Deze workshop wordt 
ingevuld door Ella Jansen 
die met “KidsKitchen” al 

verschillende workshops 
gaf op basisscholen uit de 

gemeente Lochem. Ze houdt 
van koken en bakken en werkt 

ook graag met chocola.

 Wereldse bakker

Hoe wordt brood gebakken? Wat 
voor brood eten ze in bijvoorbeeld 
India of Engeland en wat doen 
zij er eigenlijk op? Vragen waarop 
antwoord wordt gegeven tijdens de 
workshop “Wereldse bakkers” waarin leerlingen 
worden meegenomen naar de bakkers van over de 
hele wereld. Deelnemers gaan tijdens deze workshop 
zelf brood bakken, maar leren ook over het serveren 
van brood en het dekken van een tafel voor 
een ontbijt of lunch.

De leerlingen fietsen 
onder begeleiding naar de 

Zorgtuin aan de Veerweg 21. 
Evelien van Dort verzorgt 

vervolgens daar de workshop. 
De leerlingen zullen rond 
15:30 uur weer terug zijn. 

Tijd:

14:00 tot 15:30

Leerkracht:

Evelien van Dort

Locatie:

Extern

 Zorgtuin

Tijdens atelier “De Zorgtuin” gaan 
we samen lekker groen doen in 
de buitenlucht! Denk aan appels 

oogsten en verwerken, bladeren 
harken, groenten zaaien, spitten, compost 

maken en nog veel meer. Zo gaan we bijvoorbeeld 
meer leren over de verzorging van planten, maar ook 
onze eigen oogst bereiden en opeten. En dat allemaal 
onder begeleiding van een professionele tuinvrouw én 
hulp van een ouder. Heb jij zin om lekker buiten bezig 
te zijn? Geef je dan op voor atelier De Zorgtuin!

Tijd:

14:15 tot 15:15

Leerkracht:

Ella Jansen

Locatie:

School



Ballen en rackets zijn aanwezig. Belangrijk is je schoeisel; dat moeten sportschoenen 
zijn. Vanzelfsprekend draag je sportkleding tijdens de lessen. We fietsen om 14:00 uur 
gezamenlijk naar de tennisbaan en om 15:30 uur weer terug. Deelnemers dienen op 
de desbetreffende vrijdagen dus op de fiets naar school te komen.

De lessen worden 
verzorgd door Roel Oost, 

gediplomeerd tennisleraar in 
zowel binnen- als buitenland. 
Roel wordt geassisteerd door 

Odette de Koning die in 
deze regio als bekende 

tennisspeelster jarenlang op 
hoog niveau gespeeld heeft.

 Tennis

Dan de op voetbal na meest 
populaire sport van Nederland: 
tennis! Leerlingen hoeven geen 
tenniservaring te hebben om deel 
te nemen. Alle technieken komen 
in deze zes lessen voorbij. Denk aan bal- en 
slagvaardigheidsoefeningen, voetenwerk, 
fore- en backhand, de service en de volley. Het 
atelier wordt afgesloten met een toernooitje. De 
tennisateliers vinden plaats bij LTC Gorssel die haar 
banen belangeloos ter beschikking stelt voor de 
talentenontwikkeling van De Vullerschool.

De streetdance workshop 
wordt gegeven door Quensley 

Coster. Hij heeft een eigen 
dansschool en tijdens zijn 

clinics op school leert hij de 
kinderen de basisbewegingen 

van het breakdancen. Fun 
fact: Quensley behaalde op 

19 juni 2015 de 1e prijs bij het 
Rabobank Urban Dance 

Event in Nieuwegein. 

Tijd:

14:15 tot 15:15

Leerkracht:

Quensley Coster

Locatie:

School

 Streetdance

In dit atelier gaan de kinderen 
kennis maken met breakdance! In 
televisieshows als “So you think 

you can dance” komt deze stijl van 
dansen vaak voorbij, maar tijdens de 

workshop “Streetdance” gaan de kinderen het zelf 
proberen onder de knie te krijgen. Er wordt geoefend 
in groepjes en aan het eind wordt er ook nog tegen 
elkaar “gebattled”. 

Tijd:

14:00 tot 15:30

Leerkracht:

Roel Oost

Locatie:

Extern



De technische workshops 
worden ingevuld door 

Herman Wigbold die ooit 
begon als zilversmid en 

beeldend kunstenaar. 
Inmiddels is hij werkzaam 

als leerkracht techniek & 
handvaardigheid op twee 

scholen in Utrecht en 
sinds kort ook op een 

school in Deventer. 

 Techniek

Tijdens deze technische 
workshops laten we leerlingen het 
beste uit zichzelf naar boven halen 
door zoveel mogelijk zelfstandig aan 
het werk te gaan en problemen zelf op te 
lossen. Toch zal samenwerking met medeleerlingen 
van groot belang zijn. De kinderen leren hun 
opdrachten te plannen en te reflecteren op 
zowel hun eigen werk als dat van een ander. 

Tijdens de zes 
theaterworkshops leren 

deelnemers de kneepjes van 
het acteursvak van Daan Kien, 

een echte theatermaker. 
Zij is er van overtuigd dat 

de kinderen zichzelf en 
medeleerlingen enorm zullen 

verbazen en verrassen. 

Tijd:

14:15 tot 15:15

Leerkracht:

Daan Kien

Locatie:

School

 Theater

In dit keuzeatelier kruipen 
leerlingen in een andere rol en 
een andere wereld. Acteren is echt 

doen en echt zijn onder verbeelde 
omstandigheden. Want ook al is alles 

eerst bedacht, daarna ga je spelen alsof je het echt 
bent en je de verhaallijn daadwerkelijk meemaakt. 
Samen maak je iets moois waar het publiek om moet 
lachen of ontroerd door raakt en dat is magisch mooi 
om vanaf het podium mee te maken. 

Tijd:

14:15 tot 15:15

Leerkracht:

Herman Wigbold

Locatie:

School



Leef - Han Van Eijk

“Niemand hoeft alleen maar goed of slecht zijn. Niemand is 

alleen maar zwart of wit. Iedereen is anders, anders dan je 

verwacht.

En niemand die alleen maar haat of liefde voelt. We zijn 

allemaal een mens van vlees en bloed. En we kunnen niet 

perfect zijn, want niemand weet 

hoe dat moet.

Leef, met je eigen talent. Iedereen is mooi en je bent 

wie je bent. Leef, met jezelf en elkaar. Iedereen is blij met 

dat ene gebaar. Niemand kan alleen maar mooi of lelijk zijn. 

Niemand heeft de waarheid vol in beeld. Maar het voordeel 

van de twijfel maakt ons minder verdeeld.

Leef, met je eigen talent. Iedereen is mooi als je bent 

wie je bent. Leef, met jezelf en elkaar. Iedereen is blij met dat 

ene gebaar. We zoeken de verschillen, waar we bruggen 

moeten bouwen. En we plakken etiketten op het hart van 

iedereen. Maar het leven is geen leven als geen mens van 

je wil houden. Dus we moeten bruggen bouwen. Over alle 

kloven heen.

Leef, met je eigen talent. Iedereen is mooi als je bent 

wie je bent. Leef, met jezelf en elkaar. Iedereen is blij met dat 

ene gebaar.

Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn.”

	 	 Lijflied	Vullerschool

Hieronder een bekend liedje dat de visie 
van De Vullerschool en filosofie achter het 
talentenprogramma perfect verwoordt.


